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Mite tiêu

Dánh giá tác dng cüa hoat dng v9n ti
container len h thông giao thông, dé xuât
cáo giài pháp, chInh sáoh trong quàn 19 giao
thông, cv the:
- Dánh giá tao dng cña hoat dng
container d6n ha tang giao thông, an toàn
giao thông cflng nhu nhflng tao dng khao e
an sinh xà h0i.
- So sánh, dôi chiu giüa tiêu chun thi& k
va thvc tin ha tng giao thông cO 51,1 tham
gia oUa hoat dng van tái container, cáo d
xut khi thi& ké giao thông và cáo hen ngh;
bA sung, ehinh sUn tiCu chuAn icY thuat (nëu
có).
- Be xuãt cáo ohinh sáoh quãn 19 giao thông
trong ngãn han, trung hn d gop phàn xay
dvng mOt mng lath giao thông dam bào S1T
an toàn và thông suôt.
Pham vi và dôi taçxng nghiên othi: Nghién
oüu trén cáo tuy&i da6ng triio chinh phuc vu
san xuAt cong nghip dAng th&i phuo yin phat
tri& do thj, cáo tuyên ththng ohi dành oho
phát trthn do thj nhirng có tham gia cUa xc
container, trên dja bàn Bmnh Daung.
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Báo cáo khoa hçc t6ng két d tài dánh giá dUng thçrc
trng cáo tao dng và dé xuAt cáo giái pháp nâng cao
hiéu qua hoat d0ng vn tãi container trén mng lath
ththng hO tinh Binh Ducng cO ca s& khoa hçc, khá
thi, cijthê:
- D xuAt nhftng chinh sách giao thông dôi vói
nhftng tuyn du&ng, khu wo 06 nhiu phucing tien
container Ian thông nha: m& rQng giao 1Q, b6 trI den
tin hieu, phan Ian, phân luAng giao thông, tA chüo
giao thông cho cáo phacxng tien container km thông
theo giO, xây dkrng eu vixgt, hm ohui trén tuyCn,
uó tn camera quan sat. Cáo chinh saoh quàn 19 giao
thông nay së dago cáo ou quan quán 19 giao thông
18
xem xét áp dung trén tfrng dja bàn, tuyên ththng phü thang
hqpvói diu kin thc tê.
- Be xuAt, khuyn nghj khi thiêt ké cong trInh giao
thông: Trén oq sà dac thu oth kich thuOc container,
tAo do di chuyM, liru hrqng phuang tin lirn thông
hen dja bàn tinh, nghiên oUu së dim ra cáo khuyên
nghj oho nhà quãn 19 giao thông, ohü du fix khi
thik k cong trInh giao thông cAn km cáo yêu to
icy thu3t d áp dung dAi vth cáo tuyên du&ng 06
nhiu phacing tiOn container km thông nha: Be rQng
lan da&ng, pham vi giao 1, k& 0An mat dir&ng trén
dé tir do cáo dun vj
tuyn va pham vi giao 10
quàn 19 giao thông xem xét thAm djnh, chü dAn ta
ap dung theo tirng cOng tninh thuc té.
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Xây dyng phuxcng pháp tinh và dánh giá müc
phát thai 46i vii tfrng linh we kinh t trén
dja bàn tinh Bitt Duting, dé xut các giài
pháp giàm thieu.
Các muG tiêu cy thC:
- Xác dlinh Itrqng phát thai khi nhà kirt
(KNK) eho tirng Iinh virre, ngàtth nghê và
tOng lugng kM nhà kIrih phát thai trCn dja
bàn tinh.
- Xây dyng bQ cu sir du lieu dAu vao, phn
min và hiring dn ki&ii kê KINK eho t*ng
Iinh we, ngành nghê và phân mém tong hcxp
- Liru trill, quân 19 và tray tim eáe dill lieu lien
quan dCn hien trng phát thai khi nhà kInh
nhanh ehóng, chInli xác.

San phâm dir kiên dat duqe.
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- Xây dung mô hInh phfln tIcli clánh giá.
- Dánh giá Mc dng hoat dng 4n tài container
thông qua các vin cánh nghiên elm, thrc hiOn thi
dim nâng cao nàng lye lim thông, an toàn giao
thông ti mOt dja dim cç th có itiu phirang tin
container luli thông.
Báo cáo khoa hçc t6ng két d tài, có cc.y sir lcjjoa hoc
và dë xut the giài pháp Girl the, khà thi và các san
phAin kháe nhu sau:
- Phn mm djnh mIre phát thai KNK cho timg
ngành san xutt và toàn tinh trén ('JPD clap frng yea
eâu:
+ Lau trill hO dft lieu phirte vt tInh toán KNK và
18
GDP eho ttTrng ngành san xut va toàn tinh.
thang
+ Phát thai khI nhà kinli cho tiling ngành kinh th và
Mng hcrp cho toàn tilt
+ Tinh toán GDP cho ting ngàn.h san xut va toàn
tiith
+ Tilt mire thai trCn GDP cho tiTrng ngành và toàn
tinh: hien trng và dir báo theo qui hoach phat trien
KT-XH cilia Huh
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